DETETORES DE FUMO: OBRIGATÓRIOS POR LEI
Se houver um incêndio na sua casa... Saia. Fique do lado de fora. Ligue imediatamente para o 9-1-1.

Tenha um detetor de fumo
funcional em cada piso da sua casa
e fora de todas as áreas de dormir.
Os proprietários são responsáveis
por instalar e manter detetores de
fumo. Os senhorios também devem
garantir que os seus imóveis para
alugar estão em conformidade com
a lei.

Os inquilinos de uma casa alugada
DEVEM notificar o senhorio assim que
tomem conhecimento de que:
• Um detetor de fumo na sua casa
está desligado.
• Um detetor de fumo na sua casa
não funciona ou está danificado.
Os inquilinos NÃO DEVEM desativar
um detetor de fumo. Isso é ilegal.

Para aumentar a proteção, instale
detetores de fumo em todos os
quartos.

Teste os detetores de fumo
mensalmente mantendo o botão de
teste pressionado.

Substitua as pilhas, pelo menos,
uma vez por ano ou quando o
alarme chiar.
Sugerimos que utilize detetores
que possuam uma pilha de lítio
com a duração de 10 anos.
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Substitua os detetores de fumo
com mais de 10 anos, incluindo
aqueles que são ligados por fios/
elétricos.

Sempre que possível, instale
detetores de fumo interligados.
Quando um tocar, todos tocam,
alertando os residentes em cada
piso da casa.

Quando substituir detetores de
fumo interligados, recomendamos
que substitua todas as unidades do
sistema simultaneamente. Se tiver
que substituir um único detetor
avariado, certifique-se de que o
novo detetor é compatível com as
unidades existentes.

Se o seu detetor de fumo ativa
constantemente quando está a
cozinhar NÃO RETIRE A PILHA OU
O DETETOR. Instale o detetor
noutro local ou substitua-o por
uma unidade fotoelétrca.

Instale detetores de fumo e
dispositivos de alerta que
correspondam às necessidades de
pessoas surdas ou com deficiências
auditivas. Tais dispositivos
incluem luzes estroboscópicas
intermitentes para alertas visuais,
e uma almofada ou um agitador
de cama ativado pelo som de um
detetor de fumo padrão.

DETETORES DE FUMO: OBRIGATÓRIOS POR LEI
Compre-os – Instale-os – Teste-os

ONDE DEVO INSTALAR O MEU DETETOR DE FUMO?
Instale o detetor de fumo no teto ou perto do teto, ou conforme indicado
nas instruções de instalação do fabricante.
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Os detetores de fumo devem ser instalados nos tetos
ou perto dos tetos e não numa zona morta
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Se instalar um detetor de fumo no local errado, a sua resposta ao fumo
pode ser tardia ou o alarme pode não tocar.
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